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Культ особи — (лат. «cultus» — шанування) надмірне звеличання чого-

небудь або кого-небудь. К.о. — це інструмент підпорядкування керівника волі 

ін. людей, що стоять нижче керівника за ієрархією, це характерна якість толпо-

«елітарного» сусп-ва, інструмент управління ним. 



Особливості К.о. — це фактично зафіксована трансформація переходу лідера 

у «вождя нації» в якості кінцевого результату, з наступники ознаками: 

1.«Вождь — вічний». На відміну від лідерів найвищої ланки, вождь 

незмінюваний. Його тіло може спочивати в мавзолеї, але дух навічно 

залишається в народній пам'яті. Він може формально залишатися вищим 

керівником країни навіть після своєї смерті (Кім Ир Сен). 2. «Вождь — 

усемогутній». Він є харизматичним джерелом легітим-ності й ідеології. Народ 

запевняють, що інтереси вождя й народу завжди збігаються, і саме існування 

народу й країни без вождя неможливо (Сталін, Кім Ир Сен). 3. «Вождь — 

завжди правий». Його провідні вказівки торкаються всіх сфер дія-сті, або всіх 

боків сусп. й культ, життя. Він вирішує нерозв'язні проблеми й дає мудрі поради. 

Будь-яка тема повинна бути освячена його авторитетом. 4. «Вождь — усю-

дисущий». Портрет вождя висить у кожній квартирі, на кожнім робочому місці. 

Причому на ту стіну, де висить портрет, заборонено вішати що-небудь ще. 

Вождь, що володіє такими ознаками, вимагає відповідних форм звертання. 

Напр., «Наш дорогий товаришу Сталін!», «дорогий і улюблений» (Л. Брежнєв). 

Механізм формування К.о. — полягає в тому, що підлеглі починають 

вихваляти свого начальника перед ін. Керівник, що не здатний здійснювати 

управління на тому рівні, за який хвалять його підлеглі (але є бажання, щоб 

люди вважали, що він керівник саме такого рівня), у цьому випадку стає 

залежним від своїх підлеглих, які в результаті створення такого культу 

одержують можливість здійснювати управління (а через нього й свої мрії й 

устремління) від імені свого начальника (вождя), при цьому не несучи за це 

відповідальності. (В. Корнієнко) 
 


